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Antalya İli, Aksu İlçesindeki Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezi sınırları içinde yapılmak
istenen plana ilişkin kurum görüşünün talep edildiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 29205 sayılı yazısı ve ekleri nedeniyle planlama
alanında yapılan incelemeler esnasında tespit edilen kültür varlıklarının tesciline ilişkin 06.11.2015
tarihli Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonucunda;
Antalya İli, Aksu İlçesindeki Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezi sınırları içinde yapılmak
istenen plan çalışmaları nedeniyle, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonucu hazırlanan bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde;
Konak Mahallesi, 13404 Ada, 6 Parsel içerisinde yer alan Tümülüsün üzerinde, çevresinde ve
yol kesitinde yoğun bir biçimde pişmiş toprak mezar plakalarının ve tuğla parçalarının tespit edilmesi
ve Nekropol Alanı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Yasanın 3. ve 6. maddelerinde tanımlanan
nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından karar eki 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle,
aynı yasanın 7. maddesi doğrultusunda I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, bu
alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun arkeolojik sitlerle ilgili ilke kararlarının geçerli olduğuna, Koruma
Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sit Alanlarıyla ilgili 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereği
“Aynen Korunacak I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak planlara işlenmesine ve Kurulumuza
iletilmesine, I. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki-inşai
uygulamada bulunulmamasına,
Konak Mahallesi, 328 Ada 1 Parsel içerisinde yer alan Tümülüsün kaçak kazı ile büyük
ölçüde tahrip edilmesi ve alanda kısıtlı bir alan dışında seramik parçasına rastlanılmaması nedeniyle
2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında kalan yerlerden olduğu anlaşıldığından korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada
gösterildiği şekliyle koruma alan sınırının belirlenmesine, yine Soğucaksu Mahallesi, 13323 Ada, 130
Parsel sınırları içerisinde bulunan mezarlık alanının genelinde işlenmemiş büyük ebatlı yöre
taşlarından mezar taşlarına sahip mezarların yanı sıra üst kısmı fes ya da sarık biçimi verilmiş mezar
taşları ile üzerinde hayat ağacı, servi, güneş ve ay gibi eski Türk boylarına ait tamgaları anımsatan
kazıma ve kabartma şekiller bulunan Yörük mezar taşlarının da alanda bulunması nedeniyle 2863
sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında kalan yerlerden olduğu anlaşıldığından korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada
gösterildiği şekliyle koruma alan sınırının belirlenmesine, 2863 sayılı Yasanın 8. maddesi gereği
koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine,
koruma alanı sınırının imar planlarına işlenerek Kurulumuza iletilmesine karar verildi.
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